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1. Introducere  
Anul 2010 pentru Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost 
caracterizat atât prin activități ordinare, cât  şi printr-un  şir de activități noi.  
 
Federaţia şi-a fortificat pe piaţă poziţia de organizaţie de fermieri care lucrează în beneficiul 
membrilor. 

Începând cu anul 2010, activitatea Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” este orientată, preponderent, spre dezvoltarea afacerilor, a procesului de 
asociere / cooperare, precum şi pe aspecte de lobby, pentru promovarea unor politici echitabile 
şi eficiente în sectorul agrar. 
Strategia de activitate pentru anii 2010 – 2012, prezentată în cadrul Adunării Generale a 
Federaţiei, presupune că, pentru realizarea cu succes a direcţiilor aprobate, este nevoie de 
sporit numărul şi calitatea membrilor AGROinform, care să acţioneze ca o forţă comună.  
În această perioadă au fost identificate şi stabilite acorduri cu noi parteneri. Pentru prima dată a 
fost semnat un acord oficial între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Unitatea 
Consolidată pentru Implementarea Proiectelor Băncii Mondiale în agricultură şi Federaţia 
Naţională AGROinform. Conform acestui parteneriat Federaţia a fost acreditată oficial în calitate 
de organizaţie care se ocupă de prestarea asistenţei tehnice pentru elaborarea  şi depunerea 
aplicaţiilor pentru subvenţionarea agriculturii.  
 
Un alt moment strategic important este că la finele anului AGROinform a obţinut un nou proiect 
finanţat de Comunitatea Europeană, prin intermediul programului operaţional Bazinul Mării 
Negre, pentru o perioadă de doi ani ce ţine de dezvoltarea marketingului şi urmează a fi 
implementat în parteneriat cu România şi Ucraina, în proiectul respectiv AGROinform deţine 
poziţia de lider.  
 
În aceeaşi perioadă, specialiştii AGROinform s-au afirmat în calitate de experţi internaţionali, 
participând la o misiune de instruiri în Tadjikistan. 
De menţionat faptul că, anul 2010 a fost unul benefic şi pentru agricultori, membri ai 
AGROinform, care datorită condiţiilor climaterice, au obţinut recolte bogate, iar piaţa a oferit 
preţuri competitive la comercializarea producţiei. 

 

2. Misiunea   
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o reţea de 15 organizaţii 
regionale, orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin oferirea asistenţei în 
dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate, precum şi reprezentarea 
intereselor membrilor săi, prin promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a mediului rural. 

Valorile  
Competenţe profesionale, responsabilitate în faţa membrilor Federaţiei, deschidere şi orientare 
spre beneficiari, respect faţă de egalitatea de şanse, armonie de echipă, imagine publică 
pozitivă, putere de reprezentare, respect faţă de identitatea şi autonomia organizaţiilor regionale 
din reţeaua AGROinform. 
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3. Activitatea reţelei AGROinform în anul 2010 

3.1 Dezvoltarea SIM 
AgraVista 
Importanţa şi interesul faţă 
de site-ul www.agravista.md 
a fost confirmată şi în anul 
2010 prin numărul de 
vizitatori în creştere 
comparativ cu anul 2009. În 
topul ţărilor care utilizează 
cel mai frecvent portalul 
AgraVista rămân: Moldova, 
Rusia, Italia şi Ucraina.  

În anul 2010, reţeaua 
AGROinform a elaborat 83 
studii de marketing şi a 
generat venituri în valoare de 
5,043 EURO, de la 
contractarea abonamentelor 
AgraVista.  

În perioada raportată organizaţiile regionale ale Federaţiei au plasat pe site un număr de oferte 
comerciale de două ori mai mare decât în anul precedent.   

Pentru perioada următoare consultanţii marketing din reţeaua AGROinform vor elabora şi vor 
plasa zilnic ştiri pe AgraVista, ceea ce va permite accesul la informaţii marketing operative şi va 
asigura vizibilitatea site-ului, inclusiv în sursele mass-media.  

 
3.2 Servicii de marketing pentru producătorii agricoli 

Strategia de implementare a activităţilor de marketing a fost orientată la: stabilirea legăturii mai 
eficiente cu mediul de afaceri, identificarea beneficiarilor concreţi şi acordarea asistenţei 
individuale pentru aceştia, sporirea capacităţilor de analiză şi negociere a consultanţilor 
marketing.  

În premieră pe ţară, în anul 2010 a fost creată o reţea de brokeri AGROinform, în 6 regiuni ale 
ţării. Aceasta a stimulat stabilirea contactelor cu mediul de afaceri pe întregul lanţ valoric 
(producători-comercianţi-procesare), de asemenea a crescut calitatea şi valoarea tranzacţiilor 
intermediate.  

Grupuri de vânzări 

În anul 2010 din cadrul reţelei AGROinform au fost identificate şi asistate 20 grupuri de vânzări 
care întruneau un număr de 300 de fermieri beneficiari. Pentru ei a fost elaborat un ghid de 
asistenţă. Grupuri de vânzări sunt grupuri de fermieri care au experienţa de cooperare şi sunt 
specializate pe un produs sau un grup de produse agricole similare şi au ca scop 
comercializarea sau/şi aprovizionarea sezonieră în comun. 
În anul 2010 grupurile de vânzări au făcut tranzacţii în valoare de 112 mii Euro.  
 
Rezultate în cifre  
- oferte comerciale plasate – 3 270 
- studii de piaţă elaborate - 83 
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3.3 Asistenţă la iniţierea şi dezvoltarea 
afacerilor agricole 
Anul de raportare a fost benefic pentru 
implementarea activităţilor orientate la dezvoltarea 
afacerilor, cererea din partea fermierilor fiind 
sporită. Reţeaua AGROinform a elaborat 104 
planuri de afaceri, dintre care 61 în valoare de 
361,4 mii Euro au fost creditate. În anul 2010 
reţeaua AGROinform a contribuit esenţial la 
asistarea fermierilor în accesarea subvenţiilor. 
Consultanţii au elaborat 873 aplicaţii în sumă totală 
de 4136,1 mii euro.  

În aceeaşi perioadă reţeaua AGROinform a devenit partener la implementarea Programelor 
IFAD Moldova, Proiectul RISP II care a impulsionat şi a făcut Federaţia vizibilă şi recunoscută în 
mediul de afaceri autohton în calitate de prestator de servicii la dezvoltarea agrobusinessului.  

Pentru viitor reţeaua AGROinform îşi propune să asiste şi să pregătească fermierii în sensul 
accesării creditelor prin legalizarea afacerii pe care o gestionează şi să beneficieze de sprijinul 
economico-financiar oferit pe piaţa Moldovei.  
Rezultate în cifre 
- planuri de afaceri elaborate – 104 
- valoarea planurilor de afaceri finanţate – 361,4 mii Euro 

 
3.4 Asistenţă la dezvoltarea cooperativelor 

Metodologia AGROinform de creare şi 
dezvoltare a cooperativelor şi-a dovedit 
utilitatea şi în anul 2010.  

Fermierii, membri a celor 18 cooperative 

asistate de AGROinform şi-au majorat 
veniturile, în această perioadă, datorită 
creşterii vânzărilor şi accesului mai liber la 
piaţă.  

Pe parcursul anului specialiştii Federaţiei au 
identificat 3 grupuri de fermieri cu potenţial şi 
interes de cooperare. A fost acordat suport la 
crearea unei noi cooperative – EdinFructImex din Edineţ care întruneşte 7 producători de fructe.  

Pentru promovarea cooperării în rândul fermierilor a fost organizată conferinţa anuală a 
cooperativelor, ediţia a IV-a, turnee de presă şi editată o publicaţie cu istorii de succes ale 
cooperativelor.  

În următoarea perioadă, AGROinform va aplica în continuare metodologia proprie de creare şi 
suport în dezvoltarea cooperativelor noi, dar va pune accent pe implicarea nemijlocită a 
fermierilor în identificarea problemelor reale pentru soluţionarea cărora poate fi creată o 
cooperativă. 
Rezultate în cifre 
- cooperativele şi-au majorat numărul de membri cu 15% şi vânzările cu 10%  
- numărul de membri ai cooperativelor – 613 dintre care 315 femei şi 298 bărbaţi 
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3.5 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor de producători 
În anul 2010 activităţile au fost orientate la dezvoltarea Asociaţiei Producătorilor de Fructe din 
Moldova (APFM) şi identificarea iniţiativelor de asociere a fermierilor din alte ramuri.  

Un rezultat esenţial al activităţii în 2010 este considerat de membrii Asociaţiei faptul că 20 dintre 
ei au fost incluşi în lista exportatorilor de fructe în Federaţia Rusă. 

APFM a primit suport la elaborarea planului de activitate, la formularea şi înaintarea iniţiativelor. 
Iniţiativele asociaţiei ţin de:  

 Reformarea activităţii Consiliului pe produs „Fructe, pomuşoare şi produse procesate” 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a pomiculturii 

 Iniţiativa de demonopolizare a exportului de fructe din Moldova către Federaţia Rusă  

Iniţiativele au fost discutate în cadrul a 4 mese rotunde, organizate în parteneriat cu 
AGROinform, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi întreprinderilor de 
procesare.  

De menţionat faptul că în anul 2010 negocierile publice facilitate de asociaţie au condus la 
majorarea preţului de achiziţie a merelor pentru procesare (de la 0,02 la 0,12 eurocenţi/kg).  

În cadrul întrunirilor regionale cu producătorii de cartof şi legume au fost abordate subiecte 
privind crearea unei asociaţii profesionale pentru aceste ramuri. În rezultat, a fost format un 
grup de iniţiativă care urmează să continue activitatea în 2011.  
Rezultate în cifre: 

 au fost organizate 2 adunări generale şi 4 şedinţe ale Consiliului de Administrare al APFM 
 4 mese rotunde 

 
3.6 Servicii de extensiune 
pentru grupuri de producători 
Cercuri de studiu pentru fermieri 

 

Pentru anul 2010 au fost selectate 
în bază de concurs 18 Cercuri de 
Studiu pentru care au fost 
elaborate materiale de studiu pe 
diferite domenii: producerea 
răsadului şi legumelor în sere, 
înfiinţarea plantaţiilor viticole 
pentru noi soiuri de struguri de 
masă, protecţia şi combaterea 
bolilor pentru culturile multianuale, 

alimentarea bovinelor pentru producerea laptelui, tehnologii noi de întreţinere a familiilor de 
albine în condiţiile schimbărilor climatice.  

Au fost organizate instruiri pe diverse subiecte, vizite de studiu şi schimburi de experienţă. 
Cercuri de studiu pentru femei 

În aceeaşi perioadă au fost selectate şi asistate 12 Cercuri de Studiu Comunitare cu implicarea 
preponderentă a femeilor. Pentru sesiunile de studiu au fost selectate subiecte propuse de 
membrii grupurilor, reieşind din propriile necesităţi şi oportunităţi de învăţare. Cele mai solicitate 
subiecte au fost: rolul femeilor în societate şi dezvoltarea abilităţilor de lider, sănătatea femeii, 
educaţia copiilor, revitalizarea şi preluarea obiceiurilor, dezvoltarea cunoştinţei ecologice a 
omului şi influenţa lui asupra schimbărilor climaterice.  

Grupuri de producători 
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Organizaţiile Regionale au selectat în anul 2010 - 10 grupuri de producători dintre care: 6 
specializate în producerea legumelor, 3 – producerea fructelor şi 1 în creşterea animalelor.  

A fost elaborat un ghid şi petrecute instruiri de aplicare a bunelor practici agricole în 8 grupuri 
de producători care au încercat să aplice cunoştinţele obţinute în activităţile agricole pe care le 
desfăşoară.  

O activitate care a luat amploare în întreaga reţea AGROinform şi care este solicitată de către 
producătorii agricoli sunt conferinţele pe produs. Conferinţele au fost organizate pentru al doilea 
an consecutiv şi au urmărit scopul de a analiza situaţia actuală a sectorului abordat şi de a 
identifica tendinţele de dezvoltare.  
Rezultate în cifre: 

- 12 cercuri de studiu au mobilizat comunităţile rurale pentru soluţionarea în comun a problemelor 
- au fost organizate 6 conferinţe regionale pe produs 

 
3.7 Reprezentarea intereselor membrilor 

În anul 2010 activităţile de lobby au fost focusate pe 2 direcţii: Creşterea eficienţei Fondului de 
Subvenţionare a agricultorilor şi Elaborarea propunerilor pentru noul Cod Funciar.  

Pentru prima oară în 2010 a fost organizată 
o campanie de informare referitor la criteriile 
de eligibilitate pentru accesarea 
subvenţiilor. Campania a fost organizată în 
colaborare cu Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie 
şi Plăţi în Agricultură, Federaţia 
AGROinform şi ACSA.  

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
AGROinform, în anul 2010, s-a implicat 
tradiţional în procesul de subvenţionare, a 
venit cu propuneri şi recomandări concrete 
privind măsurile prevăzute de regulament. 
Propunerile au fost elaborate de către 

membrii Federaţiei şi aprobate prin decizia Consiliului de Administrare şi înaintate Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA). De menţionat faptul că propunerile au fost însoţite de 
calcule economice justificative pentru fiecare măsură sau submăsură în parte.  

O mare parte din propunerile AGROinform au fost preluate în regulament. În rezultatul 
consultărilor s-a decis efectuarea unui studiu în teren care ar rezulta în identificarea potenţialilor 
beneficiari de subvenţii pentru măsurile prevăzute în regulament. AGROinform a realizat studiul 
pe un eşantion de 166 localităţi în care au fost identificaţi 706 fermieri care ar fi dorit să aplice 
pentru a obţine subvenţii la anumite măsuri din regulamentul de subvenţionare.  

Activităţile legate de noul Cod Funciar s-au axat pe discuţii la capitolul de a permite sau nu 
nerezidenţilor să procure terenuri agricole în Republica Moldova. Pentru a formula poziţia 
AGROinform în acest sens au fost organizate întruniri, consultări cu reţeaua AGROinform, în 
rezultat a fost stabilită o poziţie unică a Federaţiei: de a permite achiziţionarea terenurilor 
agricole de către nerezidenţi după cinci ani de la aprobarea noului Cod Funciar, de a permite 
nerezidenţilor să cumpere terenuri agricole neproductive din momentul aprobării noului cod.  
Rezultate în cifre 
- activităţi lobby – 2 
- declaraţii publice - 9 



 7 

 
3.8 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei 
În perioada raportată AGROinform şi-a 
sporit imaginea prin asistenţa calitativă 
oferită, a crescut puterea de reprezentare 
prin numărul de membri şi veniturile 
Organizaţiilor Regionale (OR) în 
ansamblu Actualmente, reţeaua 
AGROinform este constituită din 15 
organizaţii regionale care întrunesc circa 
4500 membri, fermieri şi antreprenori 
rurali. 

În anul 2010 OR au organizat Adunări 
Generale la care au participat circa 3190 
fermieri membri. În comun cu OR 
Federaţia AGROinform a Organizat 

Conferinţa Naţională a membrilor la care au participat: fermieri, reprezentanţi ai organizaţiilor 
partenere şi mass-media. Strategia de activitate pentru anii 2010 – 2012, prezentată în cadrul 
Adunării Generale a Federaţiei, presupune că, pentru realizarea cu succes a direcţiilor 
aprobate, este nevoie de sporit numărul şi calitatea membrilor AGROinform, care să acţioneze 
ca o forţă comună.  

Subiectul legat de subvenţionarea în agricultură a rămas şi în această perioadă unul de 
importanţă majoră pentru producătorii agricoli. În acest sens, în anul 2010 fiecare OR a 
organizat întruniri cu producătorii cu scopul de a-i informa la acest capitol. De asemenea au fost 
organizate interviuri în cadrul focus grupurilor pentru a analiza problemele întâmpinate de 
agricultori în procesul de accesare a subvenţiilor. În total au fost intervievaţi circa 200 de 
producători.  

Numărul fermierilor care au participat la activităţi organizate în reţea s-a majorat esenţial, cele 
mai majore activităţi fiind: atelierele de lucru, schimburile de experienţă, instruirile şi 
evenimentul anual.  

Pe parcursul perioadei de referinţă cele mai importante activităţi desfăşurate de OR au fost: 
întruniri pentru atragerea noilor membri, activităţi în parteneriat cu autorităţile locale, dar şi cu 
alte ONG-uri din regiune, întruniri pentru promovarea organizaţiei, inclusiv prin intermediul 
mass-media, au oferit suport informaţional şi consultanţă membrilor, au elaborat planuri de 
afaceri şi aplicaţii pentru subvenţii. 

Pentru informarea OR cu activităţile desfăşurate atât la nivel naţional, cât şi regional a fost 
elaborat şi transmis în reţea buletinul lunar „Tribuna AGROinform”.  
Rezultate în cifre 
- numărul de organizaţii – 15 
- numărul de membri – 4560 
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4. Relaţii externe  
În scopul afirmării pe plan extern şi 
consolidarea imaginii Federaţiei pe 
plan naţional şi impulsionarea 
relaţiilor cu autorităţile Federaţia 
Naţională AGROinform participă la 
diverse activităţi internaţionale 
pentru consolidarea capacităţilor 
profesionale, dar şi pentru 
realizarea proiectelor în comun.  

În anul 2010 AGROinform a 
participat la Forumul ONG-urilor 
România – Republica Moldova, 
organizat de FOND (Federaţia 
ONG-urilor pentru Dezvoltare din 
România); Festivalului ONG-urilor: 
„ONGFest” desfăşurat la 
Bucureşti; „Forumul ONG-urilor din 
Bazinul Mării Negre – sub genericul „Time to meet” ediţia a treia, Consultări regionale ale FAO 
pentru elaborarea ghidului Orientăril pe bază voluntară referitoare la guvernarea responsabilă a 
terenurilor şi a altor resurse naturale care s-a desfăşurat la Bucureşti, Conferinţa anuală a 
Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2007-2013”, Thessaloniki, Grecia, 
Întâlnirea internaţională privind piaţa Produselor Ecologice, în cadrul căreia AGROinform a 
stabilit un şir de parteneriate.  

De menţionat că Federaţia  Naţională  a  Agricultorilor  din  Moldova  AGROinform  a  devenit  
în anul 2010 membru  asociat  al  grupului Euronet Consulting, o asociaţie europeană formată 
din companii de consultanţă care provin din ţări membre a Uniunii Europene. Avantajele pe care  
le are AGROinform devenind membru asociat ar fi: acces  la fluxul de  informaţii care se  
furnizează  membrilor  Euronet  Consulting:  proiectele  opţionale,  inclusiv  în  agricultură,  
stabilirea parteneriatelor, identificarea partenerilor din alte ţări relevanţi pentru obiectivele 
AGROinform.   
Rezultate în cifre 
- parteneriate stabilite – 3 
- concepte şi proiecte propunere elaborate - 3 

5. Activitatea editorială 
În anul 2010 au continuat activităţile orientate spre transformarea Ziarului Agromediainform într-
o instituţie mass-media competitivă şi durabilă. În perioada raportată au fost editate 22 numere 
de ziar cu un tiraj mediu de 3500 exemplare pe ediţie.  
La nivel de conţinut ziarul a continuat reflectarea celor mai semnificative evenimente din cadrul 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor AGROinform, dar şi despre sectorul agricol în general.  
În ziar au fost publicate istorii de succes prin intermediul cărora au fost promovate afacerile de 
succes în agricultură, idei de afaceri, preţuri ale produselor agricole, cereri şi oferte – faţă de 
care cititorii Agromediainform au manifestat un interes deosebit. 



 9 

 
6. Raportul financiar 
 

Bilanţ contabil, EUR

0

178 350

300 024

478 374

133

172 110

222 528

446 297

Datorii pe termen lung Active pe termen lung Active curente Fonduri cu destinatie
speciala

2010 2009
 

2. Structura cheltuielilor Federaţiei, EUR 2010 2009 

 
 Cooperarea fermierilor si agrobusiness 28 035 42 436 

 Sistemul informaţional marketing 43 033 55 342 

 Activităţi PR şi ziar 23 683 24 610 

 Activitati lobby 32 052 26 832 

 Extensiune şi dezvoltare instituţională 14 903 47 054 

 Costuri generale 93 371  

 Instruiri, ateliere si schimb experienţă 34 140 101 376 

 Servicii de consultanţă şi audit 52 173 13 440 

 Organizaţii regionale 136 602 177 749 

 Alte cheltuieli 32 578 42 506 
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Structura cheltuielilor pentru anul 2010, %

Organizaţii regionale
27%

Alte cheltuieli
7%

Cooperarea 
fermierilor si 
agrobusiness

6%

Sistemul 
informational 

marketing
9%

Activităţi PR şi ziar
5%

Activitati lobby
7%

Extensiune şi 
dezvoltare 

instituţională
3%

Instruiri, ateliere si 
schimb experienta

7%

Costuri generale
18%

Servicii de 
consultanţă şi audit

11%
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7. Parteneri şi finanţatori 
Parteneri 

 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA) 
 Agenţia de Stat Apele Moldovei 
 Centrul CONTACT 
 Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova  
 Organizaţia de microfinanţare MicroInvest 
 ONG Solaris (Moldova) 
 Camera de Comerţ şi Industrie (Moldova) 
 CNFA, Moldova 
 GTZ, Moldova 
 Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în agricultură 
 ONG Elcana (Georgia) 
 ONG Eurostep (Bruxelles) 
 ONG Aprodev (Belgia) 
 Camera Agricolă din regiunea Krakov (Polonia) 
 Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile Bucureşti (România) 
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi (România) 
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani (România) 
 Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odesa 
 
Finanţatori 
 

Activităţile au fost implementate cu suportul financiar al:  

 Organizaţiei Olandeze pentru Dezvoltarea Cooperării Oxfam NOVIB 
 Organizaţiei Olandeze pentru Dezvoltarea Cooperării ICCO 
 Centrului Cooperativelor din Suedia  SCC 
 Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii 
 Comisia Europeană 


